
Ata da 10ª sessão ordinária do 
terceiro período legislativo da 
décima terceira legislatura da 
Câmara Municipal de 
Adrianópolis, realizada aos trinta 
dias do mês de Junho do ano de 
dois mil e quinze às dezessete 
horas e trinta minutos.  

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, 
realizou-se a décima sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, presidida pelo Sr. Sandro Júnior dos Santos e 
secretariado pelo Sr. Israel Rodrigues. Iniciada a reunião, foi feita a 
chamada dos senhores vereadores. Registrando a ausência do 
vereador Ivan Teixeira, que justificou sua ausência.  Havendo 
quórum legal e sob a graça e proteção de Deus, o Sr. Presidente 
cumprimenta todos os presentes e declara aberta a décima sessão 
ordinária da décima terceira legislatura, neste dia trinta do mês de 
Junho do ano de dois mil e quinze, e pede ao Sr. Secretario para 
fazer a leitura da ata da sessão anterior, acontecida aos nove dias 
do mês de Junho, após lida, coloca a mesma em discussão. Não 
havendo discussão coloca em votação, a qual é aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente, cumprimenta a todos os presentes, 
e diz estar contente com a presença dos Munícipes.  Comunica que 
a Pauta da presente sessão será alterada, devido ao caráter de 
urgência da população, pois solicitaram uma reunião com os 
responsáveis da Empresa Supremo Cimento, e Edis para 
esclarecimento público com a relação à poeira demasiada na zona 
urbana do Município, devido ao fluxo de caminhão pesados da 
Fábrica de cimento. Sendo assim, o Sr. Presidente, faz a leitura do 
Pedido de palavra da Munícipe Patrícia Candido de Lima, na 
sequencia o Sr. Presidente sede a palavra a mesma. Ato continuo, 
a Munícipe Patrícia faz uma explanação a respeito da poeira nas 
ruas do Município. Na sequencia o Sr. Presidente faz a leitura do 
pedido de palavra da Munícipe Vera Lucia Leite da Silva Mocelin, a 
qual também faz uma explanação a respeito da poeira. Na 
sequencia, o Sr. Presidente, abre a palavra para o público. Em 
seguida o Munícipe Bira, faz uma pergunta a respeito das 
providencias que serão tomadas a respeito da poeira. Ato continuo 
o Sr. José Roberto, faz uma reclamação, também a respeito da 
poeira. Na sequencia o Sr. Presidente deixa a palavra Livre para os 
Srs. Vereadores, os quais explanam suas opiniões. Em seguida, o 
Sr. Presidente diz que todos os vereadores, inclusive ele, estão 
preocupados com o bem estar, e saúde da população, mas que os 



mesmos também entendem que estão sendo tomadas as devidas 
providências, inclusive o Município está no aguardo do recape 
asfáltico dentro do perímetro urbano da cidade e também no 
aguardo da finalização da construção da fabrica que com certeza 
deve minimizar muito o problema da poeira e portanto todos o 
Vereadores são unanimes na questão de ter um pouco mais de 
paciência e que espera que essa reunião na qual estão presentes 
representantes da empresa, possa esclarecer, que providências 
eles irão tomar a respeito.  Ato continuo o Sr. Presidente chama o 
Representante da Empresa Supremo Cimento, Sr. Fernandelli, o 
qual cumprimenta a todos os presentes, e faz uma explanação a 
respeito do processo de transporte da matéria prima da mina  para 
fábrica. Em seguida a Sra. Luana engenheira de Meio Ambiente faz 
uma explanação a respeito das medidas que a empresa vem 
tomando com relação ao meio ambiente do Município. Ato continuo, 
os munícipes presentes esclareceram algumas duvidas com a 
mesma. Na sequencia o Sr. Presidente chama o Sr. Prefeito para 
que o mesmo faça alguns esclarecimentos, o qual faz uma 
explanação a respeito das medidas cabíveis que o município tem 
tomado a respeito da poeira. Ato continuo o Sr. Presidente 
agradeceu a todo os presentes, e convidou todos a comparecerem 
nas próximas sessões, diz que essa Casa de Leis, também é a 
casa do povo e estará de portas abertas para receber os Munícipes. 
Sendo esses os assuntos tratados o Sr. Presidente marca a 
próxima sessão para o dia 04/08/2015 e encerra a presente sessão 
que ao seu final vai assinada pelo Sr.Presidente e Sr. Secretario. 
 


